
Werkgroep Discgolf Nederland
Het doel van de Werkgroep Discgolf Nederland (verder WDN) binnen de NFB
is het samenbrengen, versterken en verbreden van discgolf in Nederland.
Daarbij richt de werkgroep zich op een toekomstbestendige strategie en het ontwikkelen van
passend beleid.

De werkgroep houdt zich (simpel gezegd) niet bezig met de directe, praktische uitvoering,
maar zorgt ervoor dat dit door andere werkgroepen wordt gedaan en ziet toe op uitvoering
volgens beleid/strategie. Wel staat de werkgroep in direct contact met de uitvoerende
werkgroep en natuurlijk met het bestuur van de NFB als ook de clubbesturen in Nederland.

Taakomschrijving
De taken voor de WDN zijn als volgt:

- Beleid, strategie en visie ontwikkelen voor de discgolfsport binnen de NFB en toezien
op (gedelegeerde) uitvoering binnen de NFB.

- Contact onderhouden met stakeholders zoals het bestuur het van NFB en besturen
van discgolfverenigingen.

- Opzetten en monitoren van losstaande NFB-werkgroepen die uitvoering geven aan
het beleid en de strategie binnen of voor de NFB rondom discgolf.

- Samenwerken met andere commissie/werkgroepen binnen de NFB die te maken
hebben discgolf (of aanmoedigen / toezien dat er samengewerkt wordt).

- Aanspreekpunt voor clubs op het gebied van bondszaken.
- Samen met het NFB-bestuur begroten van discgolfbudget in de NFB-begroting.
- Aanleveren van jaarverslag voor NFB-jaarverslag.
- Bijdrage leveren (geven van update bijvoorbeeld) op de Algemene

Ledenvergaderingen van de NFB.
- In overleg met het NFB-bestuur mogelijk woordvoering voor de discgolfsport in

Nederland.
- Bijwonen van NFB-vergaderingen.

Positie en samenwerking
De werkgroep draagt verantwoording af aan het bestuur van de NFB, waarmee het natuurlijk
ook samenwerkt. Aan de andere kant heeft de werkgroep te maken met andere
werkgroepen over discgolf die verantwoording afleggen aan deze werkgroep.

Het heeft verder te maken met verschillende onderdelen binnen en buiten de NFB:

- Bondsbestuur NFB
- Discgolfverenigingen in Nederland (die lid zijn van de NFB)
- NFB-werkgroepen/commissies die specifiek gaan over discgolf (competitie, nationale

team, eventuele, toekomstige nieuw te vormen commissies/werkgroepen)
- NFB-commissies/werkgroepen die gaan over zaken die ook met discgolf te maken

hebben (denk aan communicatie, marketing, sponsoring, etc.)



Onderwerpen
Zoals verwacht bij een groeiende sport, zijn er veel onderwerpen waarin groei mogelijk is en
waar binnen de NFB aan gewerkt kan en moet worden. Samen met de overige
werkgroepen/commissies werkt de Werkgroep Discgolf Nederland aan ontwikkelingen op de
volgende onderwerpen:

● Discgolfcompetities van de NFB (Weekend League / National Tour / NK’s)
● Professionaliseren / uitbouwen van niveau waarop events/wedstrijden worden

georganiseerd. Subonderdelen:
○ MijnNFB
○ Communicatie vanuit de NFB

● Veiligheid in de discgolfsport verhogen
● Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid op NFB-niveau
● Kennisdeling onderling en ontwikkeling van clubs
● Discgolfbanen in Nederland (Geen acquisitie, wel richtlijnen bepalen)
● Onboarding nieuwe leden NFB
● Ontwikkeling Jeugd en trainingen
● Topsportbeleid NFB
● Nederlands Team - vertegenwoordiging namens Nederland
● Richtlijnen / groeimogelijkheden commercie en sponsoring
● Contacten internationale bonden / samenwerkingspartners

Samenstelling en voorwaarden
Er zijn minimaal drie leden actief bij deze werkgroep, maximaal zes. Het streven is om
discgolfend Nederland breed te vertegenwoordigen.

Vanuit de leden wordt een voorzitter gekozen die als eerste aanspreekpunt functioneert voor
het NFB-bestuur.

Nieuwe leden zeggen lidmaatschap voor minimaal één jaar toe. Leden moeten
(vanzelfsprekend) lid zijn van de Nationale Frisbee Bond. Het NFB-bestuur bepaalt de



samenstelling. Het is het recht van het NFB-bestuur om iemand te verwijderen (ook per
direct) uit deze werkgroep zonder ruggespraak.

Het is niet toegestaan om een rol in deze werkgroep te combineren met een rol bij een
andere commissie/werkgroep van de NFB waarvan jij ook de samenstelling bepaalt en het
functioneren beoordeelt. Lidmaatschap van deze werkgroep én van het NFB-bestuur is ook
niet mogelijk.

Een functie bij je eigen club is toegestaan, maar het betekent echter wel dat er op officiële
momenten waarop de club vertegenwoordigd moet zijn, zoals bijvoorbeeld bij een stemming,
een andere, officiële vertegenwoordiger van de club aanwezig moet zijn. Het lidmaatschap
van deze werkgroep gaat dus vóór de officiële rol bij de club.


